BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pati 2017- 2022, Visi Bupati Pati Periode
2017-2022

adalah”

Menigkatnya

Kesejahteraan

Masyarakat

dan

Pelayanan Publik”. Untuk mendukung tercapainya visi tersebut maka
telah dirumuskan 8 (delapan) misi yaitu;
1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan
kemiskinan.
4. Meningkatkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

akuntabel

dan

mengutamakan pelayanan publik.
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka
peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah
berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur

daerah,

mendukung

guna

mendukung

pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan

kualitas

lingkungan

hidup

pembangunan yang berkelanjutan.
Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Pati dalam rangka mewujudkan visi diatas Dinas perhubungan menjalan
misi ke 7 yaitu “meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah,
mendukung pengembangan ekonomi daerah”.
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4.2

Diskripsi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4.2.1 Tujuan
Tujuan adalah Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun
ke-5 (akhir periode Renstra PD). Berdasarkan devinisi tujuan diatas
serta merujuk pada misi ke 7 Bupati Pati maka Tujuan Dinas
Perhubungan Kabupaten Pati Pada Rancangan Renstra 2017-2022
adalah “Terpenuhinya infrastruktur transportasi bagi pengembangan
produktivitas ekonomi,
kawasan”.

Indikasi

dari

konektivitas wilayah dan pengembangan
tujuan

ini

adalah

terciptanya

jaringan

infrastrukur dengan jaringan layanan perhubungan yang teritegrasi,
terkoneksi
mampu

secara komprehensip (simpul transportasi dan wilayah),

mendorong

mendukung

serta

merangsang

pertumbuhan

perekonominan Kabupaten Pati.
Untuk mengukur capaian realisasi tujuan diatas diukur dengan
indikator Ratio tingkat pelayanan jalan. Indikator tujuan ini merupakan
gabungan dari dua aspek ukuran capaian kinerja yaitu kondisi
infrastruktur dan kondisi layanan perhubungan.
4.2.2 Sasaran
Sasaran adalah Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap
tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode
Renstra PD. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Pada
Rancangan Renstra 2017-2022 adalah “Meningkatnya sarana dan
prasarana pelayanan transportasi yang tertib lancar dan selamat”
Untuk mencapai target sasaran guna tercapaianya tujuan Dishub pada
rancangan renstra ini ada 2 (dua) indikator sasaran srtategis yaitu;
1. Prosentase aspek penyebab kemacetan/rawan lalu lintas yang
teratasi.
Indikator

sasaran

ini

menggambarkan

kondisi

ketersediaan

infrastruktur dan fasilitas perhubungan yang terpenuhi pada akhir
periode rentra PD.

Renstra Dishub Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022

76

2. Prosentase kepemilikan kir angkutan umum.
Indikator

sasaran

ini

mewakili

gambaran

kondisi

layanan

perhubungan kepada pengguna jasa dalam rangka mewujudkan
pelayanan publik yang baik.
Untuk

lebih

detail

tentang

tujuan

dan

sasaran

Rentras

Dinas

Perhubungan Kabupaten Pati 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 4.1
dibawah ini.
Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No.

Tujuan

Sasaran

Indikator
Tujuan/Sasaran
2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Rasio tingkat pelayanan

1 Terpenuhinya infrastruktur
transportasi bagi
pengembangan
produktivitas ekonomi,
konektivitas wilayah dan
pengembangan kawasan

Target Kinerja Tujuan/Sasaran
pada Tahun ke 2019
2020
2021

2022

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,305

0,300

0,295

0,290

0,285

67

68

69

70

71

81

83

85

87

88

ruas jalan

Meningkatnya sarana dan Persentase titik penyebab
prasarana pelayanan

kemacetan/rawan lalu

transportasi yang tertib

lintas yang teratasi

lancar dan selamat
Persentase kepemilikan
kir angkutan umum
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